
 
 

¿por quá? grupo que dança 
Integrantes: Luciana Ribeiro, Lu Celestino e Hilton Júnior 

Local de atuação: Goiânia I Desde 2000 

 
O ¿por quá? é um grupo que dança com um imaginário de pesquisa lúdica e mundana. Prima 
pela dança-acontecimento, dança curiosa e desobediente que passeia por uma estética 
contemporânea popular, se é que isso existe. Fundado no ano de 2000, na cidade de 
Goiânia/GO tem como foco a democratização e convocação à experimentação artística para o 
alcance e conquista de uma certa autonomia celebrativa da dança. Pesquisa atualmente ações 
de estética cotidiana pop e de gênero duvidoso. O grupo é o residente fundador da casacorpo, 
onde realiza seus processos de criação, ensaios, reuniões, aulas e o que mais inventar. 
 

 

 
 
 

¿por quá? grupo que dança 
Uma dança que transita e se relaciona com educação, filosofia e a cidade 

 
O ¿por quá? é um grupo que dança com um imaginário de pesquisa lúdica e mundana. 
Prima pela dança-acontecimento, dança curiosa e desobediente que passeia por uma 
estética contemporânea popular, se é que isso existe. Fundado no ano de 2000 na cidade 
de Goiânia/GO, tem como foco a democratização e convocação à experimentação artística 
para o alcance e conquista de uma certa autonomia celebrativa da dança. Pesquisa 
atualmente ações de estética cotidiana pop e de gênero duvidoso. O grupo é o residente 
fundador da casacorpo, onde realiza seus processos de criação, ensaios, reuniões, aulas e 
o que mais inventar. 
 

COMUNICAÇÃO ¿por quá?  GRUPO QUE DANÇA 

 

Thamara Fagury – Assessora de comunicação (Tel: +55 62 98151-9239) 

Luciana Celestino – Gestora artística (Tel +55 98235-1538) 

 

Email – imprensaporqua@gmail.com 

 

www.grupoporqua.com 

www.instagram.com/grupo.porqua 

www.facebook.com/porqua 
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Formado por Luciana Ribeiro, Hilton Júnior e Luciana Celestino, realiza ações artísticas que 
envolvem intervenções, espetáculos, oficinas e palestras. Possui significativa participação 
na cena artístico-cultural da cidade de Goiânia e já se apresentou também pelo interior do 
Estado e por outras cidades do Brasil e da América Latina. 
 
O ¿por quá? grupo que dança, ao longo de sua trajetória, foi contemplado em editais 
públicos de cultura nos âmbitos municipal, estadual e nacional, como Fundos de Arte e 
Cultura, Leis Municipais e Estaduais de Incentivo à Cultura e o Prêmio Funarte de Dança 
Klauss Vianna. Incentivos estes que contribuíram para endossar as pesquisas do grupo, 
além de viabilizar a execução de diversos trabalhos, dentre eles os espetáculos Dançadeira 
(2008), Aparecidas (2011-atualmente), Chá do fígado, baço e memória (2010 a 2015), POR 
ACASO_tardes de improviso (2012-atualmente), Comum, espetáculo dançado (2018) entre 
outros. 
 
Completando a maioridade, a comemoração dos 18 anos de grupo foi marcada pela 
execução do primeiro projeto de manutenção – com prêmio do Fundo de Arte e Cultura de 
Goiás – o TRANSporquar. Com uma extensa programação, o projeto proporcionou ao ¿por 
quá? grupo que dança o desafio de reafirmar seu lugar de trânsito, de deslocamento, de 
relacionamento com outros grupos e centros de cultura. Residências, apresentações 
artísticas e a elaboração e publicação do livro “Breves Danças à Margem”, de autoria da 
integrante Luciana Ribeiro, compõem as etapas e ações do TRANSporquar. 
 
¿por quá? grupo que dança 
Quem: Hilton Júnior, Lu Celestino, Luciana Ribeiro 
Onde: Goiânia - GO 
Desde 2000 
 


